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Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą 

„Neto pardavimas“ 

• Ʋmonės blankas teikiantis informaciją apie: įmonės pavadinimą, adresą, pramonės

šaką, bei galiojančius mokesčio mokėtojo identifikacinius numerius.

• Pažymos apie verslo užregistravimą kopija arba notariškai patvirtinti įmonės
įstatai (pirmojo sandorio metu, turi būti pateikti originalai arba patvirtinta kopija), bei

šių dokumentų patvirtintas ir į vokiečių kalbą išvertas nuorašas. Turi būti aiškiai

nurodyta, kas yra Ƴmonės vadovas.

• Pirmojo sandorio metu Ƴmonės vadovas turi prisistatyti asmeniškai, kitu atveju

Ƴgaliotasis asmuo turi pateikti Ƴmonės savininko notariškai patvirtintą ir pasirašytą paso

kopiją, bei Ƴmonės savininko Ƴgaliojimo originalą. Ʋmonės savininko parašai turi būti
patvirtinti notariškai. Ʋgaliojime turi būti nurodytas pilnas vardas ir pavardė, adresas ir

Ƴgaliojamo asmens identifikacinio dokumento numeris. Ʋgaliotasis asmuo turi pateikti

pardavėjui identifikacinƳ dokumentą/kelionės pasą Ƴrodydamas savo identiškumą.

• Vėlesnių sandorių metu per ƳgaliotinƳ turi būti pateikiamas Ƴgaliojimo originalas.

• Ʋmonėms, kurios veikia mažiau nei dvejus metus, būtinas Finansų ministerijos/mokesčių
konsultanto patvirtinimas, kad Ƴmonė aktyviai veikia ir vykdo mokėjimus. Papildomai

dar yra naudinga, pavyzdžiui, pateikti Ƴmonės nuotrauką arba, atsižvelgiant Ƴ aplinkybes,

nuorodą Ƴ internetinƳ puslapƳ (pagrindinis puslapis) arba aktualius pardavimo skelbimus

spaudoje.

• Pirkėjas arba užsakovas turi nugabenti prekę Ƴ kitą bendrijos šalƳ. Čia taip pat reikalingas

oficialus patvirtinantis Ƴrodymas (CMR pažyma) bei pirkėjas turi Ƴsipareigoti, kad

atitinkamai apmokestins transporto priemonę.

• Mokėjimas turi būti atliekamas banko pavedimu iš užsienyje esančios banko

sąskaitos.

Alternatyvos: 

1. Pirkėjas perka transporto priemonę įskaičiuojant pridėtinės vertės mokestį

ir perskaičiuoja jį tam tikslui skirtose pridėtinio vertės mokesčio

perskaičiavimo vietose užsienyje.

2. Pirkėjas moka pridėtinės vertės mokesčio garantinƳ depozitą už prekę pagal

Vokietijos pridėtinės vertės mokesčio Ƴstatymą (šiuo metu %19). Mokesčio
grąžinimas atliekamas pateikus oficialius patvirtinančius originalius Ƴrodymus

užsienio finansų tarnyboms atitinkamai apmokestinant Ƴsigytas prekes. (čia
būtina tiksliai nustatyti, apie kokias prekes kalbama, arba nurodyti transporto

priemonės važiuoklės numerƳ).

Pasiliekama teisė keisti tvarką! 


